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تم تقسٌم الفصول متعددة التخصصات إلى ثالثة 

 4:                                            محتوٌات

 :اكتِشف 

 .تقدم بداٌة كل فصل المشروع األساسً للتالمٌذ•  

ٌُتٌح محتوى اكتِشف للتالمٌذ فرصة اكتشاف ما ٌعرفونه  
بعض األسئلة حول ما بالمشروع،وصٌاغة وله ِصلة 

ٌتساءلون عنه أو ٌرغبون فً تعلمه، واكتشاف المحتوى 

 .من خالل المالحظة واألسئلة والمناقشة

 :تعمَّم

من هذا " تعلّم"دمج محتوى التخصصات فً القسم ٌتم 

الفصل، مع التأكٌد بشكل خاص على التحضٌر من أجل 

 .  المشروع

 .المهارات وٌطبقونها لتوسٌع نطاق فهمهمٌمارس التالمٌذ 

ختام كل فصل، ٌشارك التالمٌذ فً :شاِرك

المشروعات وٌتأملون فً عملٌة التعلم، وٌقدمون 

 .مالحظاتهم وتعلٌقاتهم إلى زمالئهم



 5معمومات أساسية                          

وضع المواد بناًء على فلسفة اإلطار العام تم 

لمناهج الصفٌن الثانً والثالث االبتدائً 

التالمٌذ بالمهارات الحٌاتٌة تسلٌح  2018

الضرورٌة للحٌاة والعمل فً القرن الحادي 

 .  والعشرٌن

إعداد أربعة محاور شاملة لتمثٌل البنٌة تم 

 .التخصصاتللمناهج متعددة التحتٌة 

 :الفصل الدراسً األول

  -من أكون؟ : المحور األول•

 (الحٌاة الصحٌة)
 العالم من حولً : المحور الثانً•

 (   االهتمام بعالمنا)
 

    



 6                              :الدراسي الثانيالفصن 

 :المحور الثالث•

 ( أصل األشٌاء)   -كٌف ٌعمل العالم؟  
 :المحور الرابع•

 ( ط إقامة الرواب) التواصل              

 .ٌنقسم كل محور إلى ثالثة فصول

ٌبدأ كل فصل بتقدٌم نظرة عامة، ومؤشرات  

 . التعلم، والخرٌطة الزمنٌة للتدرٌس

من هذه كلجزء المعلمون بشدة بقراءة وٌوصى 

األجزاء بعناٌة؛ نظًرا لما تقدمه من معلومات مفٌدة 

 .عن طرٌقة تقدٌم كل مشروع والغرض منه

توفر النظرة العامة وصًفا لكل مكون فً الفصل، •

 .فضلً عن عدد األٌام الالزمة للتنفٌذ
تصف مؤشرات التعلُّم كل ما ٌجب أن ٌتعلمه •

 .التالمٌذ أو ٌكونوا قادرٌن على فعله
توضح الخرٌطة الزمنٌة للتدرٌس الوقت المناسب لتنفٌذ •

 .الدرس خالل الفصل، كما توفر أًٌضا وصًفا لكل درس



 7     كماكل محور دمج المواد الدراسٌة ٌتضمن 

 .  ٌحتوي على مشروعات كوسٌلة للتقٌٌم التكوٌنً 

هذا الدلٌل على مشروعات تضم ٌحتوي 

عن مجاالت الدراسة ومفاهٌم  موضوعات

الموضوعات  منالمختلفة من خالل تقدٌم عدد 

والتحدٌات لتطوٌر مجموعة من المهارات 

 .  والمعارف

من التجارب عدًدا  وٌتضمن المشروع

التعلٌمٌة الفردٌة والجماعٌة المرتبطة تماًما 

 .بالمحور وأهدافه

ٌهدف الدلٌل التعلٌمً إلى دعم المعلمٌن فً 

إعداد وتنفٌذ المشارٌع من خالل تقدٌم 

تعلٌمات خطوة بخطوة مدمجة مع مدخالت 

التدرٌس، وتقنٌات المعلمٌن،واستراتٌجٌات 

  . إدارة الفصول الدراسٌة



 8املهارات احلياتية                                     

 ما الهدف من تعلم المهارات الحٌاتٌة؟

قام مركز تطوٌر المناهج والمواد التعلٌمٌة فً وزارة 

التربٌة والتعلٌم بتطوٌر مهارات حٌاتٌة حٌوٌة تسهم فً 

 نمو كل طفل لٌصٌر مواطًنا مبدًعا

تدعم هذه المهارات الحٌاتٌة إنشاء ُمواطن . ومبتكًرا

ٌستكمل التدرٌس والتعلم، وٌتعاٌش فً وئام مع اآلخرٌن 

 كما تؤكد هذه المهارات. وٌلتزم بقٌمه

الحٌاتٌة على إخراج قائد فعال وتابع إٌجابً فخور ببلده 

وتراثه ولدٌه روح تنافسٌة، ومروج لمبادئ رٌادة 

 .األعمال

 هي املهارات احلياتية؟ما             

موضحة )  تم تحدٌد أربع عشرة مهارة حٌاتٌة 

على مبادرة تعلٌم بناًء ( التالً فً المخطط 

المهارات الحٌاتٌة والمواطنة فً الشرق األوسط 

الٌونٌسٌف بالتعاون مع الشركاء وشمال بقٌادة 
 )LSCE-MENA(،. على المستوٌات اإلقلٌمٌة

 إفرٌقٌا
 



 9أبعاد تصنف هذه المهارات إلى أربعة 

 :                     للتعلم

 :  تعلَّم لتعرف•

الناقد، التفكٌر التفكٌر ) التعلم مهارات 

 (المشكالت اإلبداعً، حل 

 :  تعلَّم لتعمل•

، صناعة التعاون)المهارات التوظٌفٌة  

 (اإلنتاجٌةالقرار، التفاوض، 

المهارات الشخصٌة : تعلَّم لتكون•

الذات، المحاسبة، إدارة ) للتمكٌن 

 (الثباتالتواصل، 

مهارات : تعلَّم لتتعاٌش مع اآلخرٌن•

، التعاطف، المشاركة)المواطنة الفّعالة 

 (االختالفاحترام 



 10    كٌف تنعكس المهارات الحٌاتٌة فً 

 والتعلٌمات؟الفصل 
تم دمج هذه المهارات فً إطار ومناهج نظام 

لمستوٌات مرحلة رٌاض األطفال  2.0التعلٌم 

ًٌَ الصفٌن األول االبتدائً والثانً - ومستو

 .االبتدائً

كما دمجت المهارات الحٌاتٌة فً المناهج 

متعددة التخصصات، باإلضافة إلى مؤشرات 

التعلم لمواد الرٌاضٌات، والعلوم، والقراءة، 

 .، والفنون، وهكذاوالدراسات االجتماعٌة

فً الصف الثالث االبتدائً، ٌواجه التالمٌذ 

وٌفكرون فً استخدامهم للمهارات الحٌاتٌة 

بشكل أكثر وضوًحا، مع تولً المزٌد من 

وتنمٌة والمسؤولٌة لممارسة القٌادة 

 .  المهارات



 11درس           كما كان فً العام الماضً، ٌتٌح كل 

فً المنهج متعدد التخصصات فً الصف الثالث االبتدائً  

للتالمٌذ ممارسة مهارات حٌاتٌة مشار إلٌها ( اكتشف ) 

 .بمالحظات للمعلمٌن فً دلٌل المعلم
وٌتوج كل فصل بمشروع شارك الذي ٌتٌح للتالمٌذ  

تطبٌق المهارات الحٌاتٌة باإلضافة إلى التفكٌر وتقٌٌم 

 الصلةوالمهارات ذات مدى تلبٌتهم للتوقعات 







مالحظات عن مهارات القراءة والكتابة فً الصف الثالث 

 ."القراءة للتعلم"التركٌز على االبتدائً زٌادة 

 الصفوف االبتدائٌة المبكرة، ٌركز تعلٌم القراءة فً ( 1) 

 ". تعلم القراءة"إلى حد كبٌر على والكتابة      

 التالمٌذ فك شفرة معنى الكلمات والجمل ٌتعلم ( 2)

 الصفحة، وتعّرف الكلمات الشائعة، الموجودة فً      

 .المفردات األساسٌةواكتساب       

 فً منهج اكتشف، عندما ٌبدأ التالمٌذ فً إتقان ( 3)

اأًٌضا ، ٌواجهون "كٌفٌة القراءة"أساسٌات        ًٌ  تحد

 .  للتفكٌر فً محتوى ما ٌقرأونه ومعالجته       

 قراءة الفقرة بصوت عاٍل والسماح للتالمٌذ بعد ( 4)

 من ٌطلب المعلمون الفقرة بمفردهم، قد بمراجعة    

 المعلومات أو تلخٌص الفكرة الرئٌسة التالمٌذ تذكر    

 أو اإلجابة عن األسئلة باستخدام النص نفسه للنص    

 المهارات بدعم من تقدٌم هذه ٌتم . لدعم الفهمكدلٌل     

 .والزمالء فً جمٌع المراحل المبكرةالمعلم     

 من الصف الثالث االبتدائً، تحولت الخبرات بدًءا ( 5)

 فً مهارات القراءة والكتابة إلى التركٌز التعلٌمٌة     

 ".  القراءة للتعلم"أهمٌة على    



من فك شفرة النص بشكل من القراءة الغرض ٌمتد (  6)

أساسً إلى قراءة قصة أو الحصول على المعلومات 

 . واستخدامها

 علىقراءة نص سردي قدرة التالمٌذ ٌُقوي ( 7) 

 إلىمع شخصٌات القصة وتحلٌلها، باإلضافة التواصل    

 نظرتمٌٌز وجهة نظرهم الخاصة عن وجهات      

 :شخصٌات القصص وٌناقش التالمٌذ أسئلة مثل   

 »". هل سبق لك أن تعرضت لموقٍف مشابٍه؟"

 "  رأٌك فً قرار شخصٌة القصة؟ما 

 »؟ماذا كنت ستفعل إذا كنت فً هذا الموقف"

معلومات، ٌنمً التالمٌذ ٌحتوي على عند قراءة نص . 

قدرتهم على استعادة المعلومات، واالستنتاج، ودمج 

 .األفكار المقدمة فً النصوص

 على قدرة التالمٌذ ٌسعى منهج اكتشف إلى تعمٌق ( 8)

 من النصوص، كما أنها تعزز معرفتهم بقواعد التعلم     

 ، وببناء الجملة، والمفردات والخصائص اللغة    

 .النصٌة      

  



ٌُعد التطوٌر المستمر لمهارات القراءة األساسٌة أمًرا 
ا من أجل التعامل مع النصوص العلمٌة والتارٌخٌة  ًٌّ ضرور

 .والرٌاضٌة المعقدة والمتطورة بشكل متزاٌد

 القدرة على التواصل

التأكٌد على مهارات القراءة والكتابة األساسٌة فً الصف 

الثالث االبتدائً لٌتمكنوا من ربط األفكار ببعضها 

 . المواد المختلفةواألحداث وما ٌتم تعلمه فً 

سبٌل المثال، فً الفصل األخٌر من الفصل الدراسً على 

األول، ٌربط التالمٌذ بٌن المفهوم العلمً الخاص بكٌفٌة 

والمناخ فً منطقة معٌنة فً الطقس تأثٌر دورة الماء 

والمفهوم االجتماعً عن تطوع المواطنٌن لحماٌة البٌئة 

 . ومواجهة الكوارث الطبٌعٌة الناتجة عن المٌاه

الطقس والمناخ من القصص الخٌالٌة بعد تعّرف أنماط 

والنصوص التً تحتوي على معلومات وجداول البٌانات، 

التً تصور ٌقرأ التالمٌذ سلسلة من المقاالت الواقعٌة 

الطرق التً اتبعتها اإلسكندرٌة فً مواجهة األمطار 

 .  2015الغزٌرة فً 

خبرات التعلم المتنوعة على إبراز مهارات القراءة تؤكد 

عن الروابط بٌن السٌاقات العلمٌة، والكتابة  والكشف 

 .والرٌاضٌة، والصحفٌة، والتارٌخٌة، والخٌالٌة


